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ÖSSZEFOGLALÁS
Az elmúlt 19 évben Intézetünkben operált Metrimed és Protetim csípőprotézises betegeink közül 94 

utánvizsgálatát végeztük. Az átlagos utánkövetési idő 14,5 év volt, 80% feletti revíziómentes túléléssel. 
A revízióra nem került eseteknél a vápák kopására jellemző protézisfej excentricitás a Metrimed proté-
ziseknél 36,58%-ban, a Protetimeknél 48,38%-ban fordult elő. A vápakomponens izolált lazulása miatt a 
Metrimed protézisek 9,8%-ánál végeztünk váparevíziót, míg Protetimeknél erre nem volt szükség. A szárak 
lazulásánál közeli volt az arány (Metrimed – 3,92%, illetve Protetim – 2.32%), a vápa és szár együttes lazu-
lását illetően jelentősebb volt az eltérés (Metrimed – 3,92%, illetve Protetim – 9,3%). A két rendszert ösz-
szevetve a Metrimednél inkább a vápa, a Protetimnél inkább a két alkotórész egyidejű lazulása miatt vé-
geztünk revíziót. A műtétek után betegeink 15%-nál tapasztalt korai szövődmények többségét a sebgyógy-
ulás zavarai képezték (7,44%), ezt követték 5,31%-kal a mélyvénás rendszer trombózisai. Betegeink a mű-
téteket követően jelentős fájdalomcsökkenésről számoltak be, vizuális analóg skálán 1,58 volt az átlagos 
érték. Utánvizsgálatunkkor betegeink több mint 95%-a volt önálló életvitelre képes. A két protézis típus 
túlélési aránya statisztikailag nem mutat szignifikáns különbséget, illetve összevethető a nemzetközi iro-
dalom adataival. Fontosnak tartjuk, hogy betegeinknek a hazai gyártmányú protézisekkel is hosszú távra is 
megfelelő életminőséget biztosíthattunk, ahogy azt az átlag 14,5 éves utánkövetési eredményeink is mu-
tatják. 
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I. Antal, M. Szokoly, K. Szalay, G. Skaliczki, T. Szél, M. Szendrői: Survival of Metrimed and Protetim cemen-
ted hip prostheses based on our follow-up of more than 10 years 

We performed a follow-up investigation of 94 patients operated on hip replacement in our institute 
in the past 19 years. The mean follow-up period was 14,5 years with more than 80% revision free survival 
rate. In the group of non revised patients the proportion of the excentric position of the femoral head 
in the acetabular socket – indicating the polyethylen wear – were 36,58% at the Metrimed and 48,38% 
at the Protetim prostheses. Because of the isolated loosening of the cup revision arthroplasties were 
performed in 9,8% of patients with Metrimed and in 0% with Protetim systems. The proportion of stem 
loosening were nearly the same (Metrimed – 3,92% ; Protetim – 2.32%), while in cases with loosening of 
cup and stem together a considerable difference was observed (Metrimed – 3,92% ; Protetim – 9,3%). 
Comparing both systems at the Metrimed more the cup at the Protetim more both components together 
had to be revised. Early postoperative complications were found in 15% of the patients (7,44% – wound 
healing disturbances, 5,31% – deep vein thromboses were the most important). A considerable pain re-
lief was achieved: mean value 1,58 on visual analogous scale at the time of follow-up. More than 95% of 
our patients were able for self-supporting life. No significant difference was observed in the survival rates 
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BEVEZETÉS
A Metrimed és Protetim csípőízületi proté-

zisek hazánkban a leggyakrabban és legrégebb 
óta beültetettek közé tartoznak. Klinikánkon is 
e két protézisfajtát implantáltuk ez idáig a leg-
nagyobb számban. Vizsgálatunk fő célkitűzése 
intézetünkben e két endoprotézis beültetését 
követően betegeink 10 éven túli utánkövetése, 
a még elérhetőek visszahívása, állapotuk fel-
mérése, továbbá eredményeink értékelése 
volt, összevetve a kapcsolódó szakirodalom 
megállapításaival. 

ANYAG	ÉS	MÓDSZER
A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Kli-

nikáján 1993 és 2000 között operált 196 be-
tegünkre terjesztettük ki a vizsgálatot. A be-
tegekbe hazánkban gyártott Metrimed (PC 
szárral) (1. a–d ábrák), illetve Protetim (MYV, 
illetve dysplasiás szárral – 3 beteg) (2. a–d 
ábrák) csípőízületi endoprotéziseket ültettünk. 
A vizsgálandó betegcsoport összeállítását ne-
hezítette, hogy a betegek többségükben 
már a műtétkor idősek voltak, így a jelenlegi 
utánvizsgálatot 65-en már nem érték meg, il-
letve 37-en egyéb okok – elsősorban lakhely-
változtatás – folytán nem voltak már fellelhe-
tőek. Valós lakcím, életkor, a fenti protézistí-
pusok alapján szelektálva 94 betegünknél volt 
lehetőségünk az utánkövetésre, amelyet kli-
nikai és radiológiai paraméterek értékelése 
alapján végeztünk. Az átlagos utánkövetési idő 
14,5 év volt 11 és 18 év szélsőértékekkel. 94 
betegünkből 72-en voltak a nők, 22-en a fér-
fiak. Az előbbiek átlagéletkora vizsgálatunk 
idején 72,7 év (54-től 82-ig), az utóbbiaké 75 
év (59-től 82-ig) volt. 

A klinikai értékelésnél a mindennapi 
élethez megkívánt mozgásfunkciókat, ter-
helhetőséget, illetve fájdalmakat vizsgáltuk 

visszahívott betegeinknél a Harris hip score 
szempontjait alapul véve.

A radiológiai felmérés kapcsán vizsgáltuk 
az esetleges lazulási jeleket a vápákon és szá-
rakon az irodalomban általánosan használt 
úgynevezett Gruen zónák szerinti megosz-
lásban (12) (3. a ábra). Vizsgáltuk a protézis-
fejek helyzetét a művi vápában. A fejeknek a 
vápa kopására utaló excentrikus elhelyezke-
dését is vizsgáltuk, lemérve a különbséget a 
vápa jelzőhurok alsó-felső pontjai és a fejkö-
zéppont között. Az esetleges paraarticularis 
ossificatio megítélésére a Brooker szerinti 
stádiumbeosztást alkalmaztuk: I. stádium: 
csontszigetek a csípőkörüli lágyrészekben.  
II. stádium: csontnövedékek, melyek a meden-
céről és a proximalis femurvégről egymás irá-
nyába terjednek, de legalább 1 cm van még 
közöttük. III. stádium: ugyanaz, mint a II., de a 
távolság 1 cm-nél kisebb. IV. stádium: csontos 
ankylosist létrehozó, egybefüggő osszifikáció 
(3. b ábra) (3).

A protézis beültetését az esetek 
65%-ában primer coxarthrosis, 5%-ában 
combfejnecrosis, 17%-ában csípőízületi 
dysplasia vagy veleszületett ficam talaján ki-
alakult szekunder coxarthrosis, illetve 13%-
ában medialis combnyaktörést követő poszt-
traumás elváltozás (necrosis, illetve következ-
ményes szekunder coxarthrosis) tették szük-
ségessé. A szekunder arthrosisok (17%) közül 
az Eftekhar szerinti beosztás alapján az A cso-
portba a betegek 6,8%-a, a B-be 8,5%-a, a 
C-be 1,7%-a tartozott (4). 

Az utánkövetett 94 cementes implantátum 
közül 51 Metrimed, 43 pedig Protetim 
endoprotézis volt. A statisztikai értékelésben 
a protézisek túlélési eredményeinek elemzé-
sére a Kaplan–Meier-féle egyváltozós regresz-
sziós analízist alkalmaztuk. 

 

of both endoprosthesis systems, the results are comparable with those of international publications. We 
think it very important for providing a long-time good quality of life to our patients (14,5 years) with hip 
endoprostheses produced in our country.
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1. a ábra Metrimed PC csípőízületi endoprotézis
1. b ábra Metrimed PC endoprotézis posztoperatív röntgenfelvétele 

1. c ábra 17 évvel a beültetést követően a protézis helyzete változatlan 
1. d ábra Lazult Metrimed PC endoprotézis 11 évvel a beültetés után

2. a ábra Protetim MY csípőízületi endoprotézis 
2. b ábra Protetim endoprotézis (MYV szárral) posztoperatív röntgenfelvétele 

2. c ábra 12 évvel a beültetést követően lazulásra utaló jelek nincsenek, a protézis helyzete változatlan 
2. d ábra Lazult Protetim DL (dysplasiás szárú) endoprotézis 8 évvel a beültetés után
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3. a ábra  A protézis lazulásának megítélésében 
használatos Gruen szerinti zónafelosztás

3. b ábra  Brooker stádiumok a paraarticularis 
ossificatio megítélésére

EREDMÉNYEK

Az 51 beteg esetében, akik Metrimed PC 
szár és vápa komplett rendszerrel rendelkeztek 
14,5 éves átlagos utánkövetéssel számolva 
nem volt szükség revíziós műtétre a beültetett 
csípőprotézisek 80,39%-ában (41/51) (I. táb-
lázat). 

Revíziós arthroplasticára került sor a fenti 
időtartamban a vápáknál az esetek 9,8%-ában 
(5/51), a száraknál 3,92%-ban (2/51), mindkét 
komponensnél egyidejűleg 3,92%-ban (2/51). 
Ebben a csoportban adekvát traumára bekö-
vetkezett vápatörés is előfordult egy betegnél 
(1/51). 

A revíziót mindeddig nem igénylő beteg-
csoportnál a vápában a fej excentricitását a 
cranialis rész kifejezett elvékonyodásával a be-
tegek 36.58%-ánál (19/51) észleltük. Betegeink 
63,42%-nál (32/51) a vápán nem volt excent-
rikus kopás. A vápák és szárak lazulását az iro-
dalomban széleskörűen alkalmazott Gruen zó-
náknak megfelelően vizsgáltuk a hagyományos 
a–p irányú röntgenfelvételek alapján. Itt egy 
zónában lazult a vápa az esetek 19,51%-ában 
(10/51), két zónában 7,31%-ban (4/51). A reví-
ziót nem igénylő betegek 95,12%-ában (48/51) 
a szár nem mutatott lazulásos jeleket, míg 
4,88%-ban (3/51) egy Gruen zónában lazult. 

A fentiekben említett feltételek szerint vizs-
gáltuk a Protetim csípőprotézis rendszerek túl-
élési adatait is. Ebbe a betegcsoportba 43 
beteg tartozott, az utánkövetési idő szintén át-
lagosan 14,5 évnek bizonyult. 

Betegeinknél a protézis megfelelő hely-
zete és állapota miatt nem volt szükség revíziós 
műtétre a beültetett Protetim implantátumok 

85,36%-ában (37/43) (I. táblázat). Revíziót 
igénylő izolált vápalazulás a csoportban nem 
volt, revíziós arthroplasticára került azonban 
sor a fenti időtartamban a száraknál 2,32%-
ban (1/43), mindkét komponensnél egyide-
jűleg 9,3%-ban (4/43). Adekvát trauma nélküli 
protézisszár-törés miatt a betegek 4,65%-nál 
(2/43) végeztünk a szárkomponens cseréjét. 
Vápatörés ebben a csoportban nem fordult elő. 
Egy betegünknél végeztünk fejcserét a primer 
műtét után 11 évvel a csípő fájdalmai miatt 
végzett revízió alkalmával. 

A revíziót mindeddig nem igénylő beteg-
csoportnál a vápában a fej excentricitását a 
cranialis rész jelentősebb elvékonyodásával 
betegeink 48,38%-ánál (21/43) észleltük. Be-
tegeink 51,62%-ánál (22/43) a vápán nem 
volt excentrikus kopás. A vápák és szárak la-
zulását az irodalomban széleskörűen alkalma-
zott Gruen zónáknak megfelelően vizsgáltuk 
(12). Itt egy zónában (rendszerint a 7. zóna) la-
zult a vápa az esetek 11,42%-ában (5/43), két 
zónában 20,00%-ban (9/43). A revíziót nem 
igénylő betegek 85,71%-ában (37/43) a szár 
nem mutatott lazulásos jeleket, míg 5,71%-
ban (2/43) egy Gruen zónában lazult. Kettőnél 
több Gruen zónára kiterjedő, lazulásra jellemző 
resorptiót a revízióra nem került betegeknél 
nem észleltünk. 

A vápák és szárak túlélését protézistí-
pusok szerint elkülönítve a Kaplan–Meier sze-
rinti egyváltozós regressziós analízissel vizs-
gáltuk. Eredményeink szerint a 14,5 éves át-
lagos utánkövetési idő alatt 80% feletti érté-
keket kaptunk, illetve a két protézistípus között 
nem volt szignifikáns különbség – a Log rank 
teszt p=0,2219, p=0,3348, p=0,2957 értékeket 
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adott (4–6. ábrák). 
Utánkövetésünkben vizsgáltuk betege-

inknél a primer műtéteket követő heterotop 
paraarticularis ossificatio jelenségét is. 
Metrimed rendszereknél nem volt ossificatio 
az esetek 37%-ánál (19/51), Brooker I. stádi-
umot 26%-nál (13/51), II. stádiumot 5%-nál 
(3/51), III. stádiumot 24%-nál (12/51), míg IV. 
stádiumot 8%-nál (4/51) észleltünk. A Protetim 
rendszereknél nem volt ossificatio az esetek 
57%-ánál (25/43), a Brooker I. stádium gyako-
risága 11,5% (5/43), a II-é 17% (7/43), a III-é 6% 
(3/43), míg a IV. stádiumé 8,5% (4/43) volt (I. 
táblázat).

Összességében a 94 beteg közel fe-
lénél nem tapasztaltuk a terület ossificatióját 
(48,68%; 46/94). Brooker I. stádiumba sorol-
ható volt eseteink egyötöde (19,73%; 18/94), 
míg a II. stádiumba 10,52% (10/94), a III-ba 
11,84% (11/94), illetve a IV-be a betegek alig 
egytizede (9,21%; 9/94) tartozott (I. táblázat). 

Szövődményeket a korai posztoperatív 
időszakban betegeink közel 15%-ánál álla-
píthattunk meg utánvizsgálatunk alkalmával. 
A leggyakoribb a sebgyógyulásnak a beteg 

emisszióját késleltető zavara volt (7,44%), ezt 
követte gyakoriságban a mélyvénás rendszer 
trombózisa (5,31%), míg átmeneti perifériás 
ideglaesio egy betegünknél fordult elő (1,06%). 
Ugyancsak egy betegnél következett be a mű-
tétet követő 3 hónapon belül a protézis ficama 
(1,06%) (II. táblázat).

A betegek esetleges fájdalmait utolsó kont-
rollvizsgálatunk alkalmával (átlag 14,5 évvel a 
műtétet követően) vizuális analóg skála (VAS) 
szerint értékeltük, ahol az 1 érték a teljes pa-
naszmentességet, a 10-es a legerősebb fáj-
dalmat jelentette. Itt az átlagos érték, nem téve 
különbséget a protézisfajták között 1,58 volt. 

Az operált csípő funkcióit a Harris hip score 
(HHS) szempontjait alapul véve a következő ké-
pességek megléte alapján értékeltük az utolsó 
kontroll alkalmával: lépcsőn járás (97% képes 
rá), tömegközlekedési eszközök használata 
(80% képes rá), ülés (100%), önálló öltözködés 
(betegeink 98%-ánál), gyaloglással megtehető 
távolság, illetve az operált csípő mozgástarto-
mánya (III. táblázat). Betegeinknél a HHS ér-
téke 83,25 volt. 

4. ábra  A Metrimed és Protetim vápák lazulásmentes 
túlélése összehasonlítva nem mutatott szignifikáns  

különbséget

5. ábra  A Metrimed és Protetim szárak lazulásmentes 
túlélésében sem volt szignifikáns különbség

6. ábra  Metrimed és Protetim csípőprotézisek (vápa és szár együtt) 
túlélése szintén nem tért el szignifikánsan egymástól
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I. táblázat Metrimed PC, Protetim MY/MYV/DL szár és vápa komplett rendszer radiológiai 
utánkövetési eredményei 14,5 éves átlagos utánkövetési időtartamban az eltérések statisztikai  
vizsgálatával

Metrimed Protetim Chi2-próba
Változatlan helyzetben álló csípő-TEP 80% 83% p=0,5161
Revízióra került vápa 10% 0% p=0,0349
Revízióra került szár 4% 2% p=0,6610
Revízióra került vápa + szár 4% 9% p=0,2877
Traumás vápatörés 2% 0% p=0,3606
Szártörés trauma nélkül 0% 4% P=0,1195
Fejcsere 11 év után 0% 2% p=0,2736

Nem excentrikus vápa 63% 52% p=0,2579
Excentrikus vápa 37% 48% p=0,2496
Vápa nem lazult 73% 69% p=0,7665
Vápa 1 Gruen zónában lazult 20% 11% p=0,2926
Vápa 2 Gruen zónában lazult: 7% 20% p=0,0671

Szár nem lazult 95% 86% p=0,1852
Szár 1 Gruen zónában lazult 5% 6% p=0,8288
Szár 2 Gruen zónában lazult 0% 8% p=0,0552
Szár több Gruen zónában lazult 0% 0% p=0,9999

Heterotop ossificatio nem alakult ki 37% 57% p=0,0720
Brooker I. stádium 26% 11,5% p=0,0888
Brooker II. stádium 5% 17% p=0,1034
Brooker III. stádium 24% 6% p=0,0290
Brooker IV. stádium 8% 8,5% p=0,8006

II. táblázat Szövődményeink áttekintése (94 beteg)
Phlebothrombosis 5,31%
Pulmonalis embólia 1,06%
Idegsérülés, paresis 1,06%
Érsérülés 0%
Sebgyógyulási zavar 7,44%
Luxatio 3 hónapon belül 1,06%
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MEGBESZÉLÉS

Az elmúlt évtizedekben a cementes rögzí-
tésű protézisek hosszú távú utánkövetési ered-
ményeiről egyre több közlemény jelent meg (1, 
2, 5, 8, 9). Számos szerző kiváló eredményekről 
számol be, néhány típus azonban nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményeket. Fontos, hogy az 
ortopéd társadalom és a gyártók is informálva 
legyenek az elérhető protézis típusok kihordási 
eredményeiről a jövőbeni fejlesztések és a be-
tegek érdekében egyaránt. 

Anyagunkban mindkét protézis típusnál 
80% feletti volt a protézisek túlélési aránya a 
vizsgált 14,5 éves átlagos utánkövetési idővel 
számolva (80,39%, illetve 85,36%), mint ez ki-
olvasható a 4–6. ábrákból. A fenti értékek meg-
feleltethetőek az irodalomban megtalálható 
más típusú, akár hasonló vagy eltérő forma-
tervezésű, polírozott vagy matt szárfelülettel 
gyártott cementes endoprotézisek 80–90%-os 
túlélési eredményeivel az olyan korú idősebb 
betegeknél, akik a mi vizsgálatunkban is sze-
repeltek. A Norvég Arthroplastica Regiszter 
20 éves utánkövetési adatai szerint a legjobb 
protézis fajták közé sorolt Exeter, Spectron, 
Lubinus típusú protézisek beültetését követően 
a betegek csupán 11%-ánál volt szükség reví-
zióra, illetve a betegek 8,4%-ánál aszeptikus la-
zulás képezte a műtéti javallatot. Hasonló ered-
ményekről számoltak be a Finn Arthroplastica 

Regiszter adatait elemezve Mäkelä, Eskelinen 
és munkatársaik (1, 2, 5, 7, 16, 23).

 Ha az egyes komponensek túlélését 
külön-külön értékeljük, a revízióra került ese-
teknél, ha csak a vápák lazulása volt a mű-
téti javallat, különbség észlelhető (Metrimed 
– 9,8%, illetve Protetim – 0%). Noha az eltérés 
statisztikai próbával szignifikánsnak bizonyult, 
a relatíve kis esetszám tekintetében az ered-
mény óvatosan értékelendő és nem alkalmas 
messzemenő következtetésekre. A szárak la-
zulását tekintve közeli az arány (Metrimed 
– 3,92%, illetve Protetim – 2.32%), a vápa és 
szár együttes lazulását illetően már jelentő-
sebb eltérés mutatkozik (Metrimed – 3,92%, il-
letve Protetim – 9,3%), azonban az eltérés sta-
tisztikailag itt sem szignifikáns. A két protézis tí-
pust összevetve a Metrimednél inkább a vápa, 
a Protetimnél inkább a két alkotórész egyidejű 
lazulása miatt végeztük a revíziót. Előfordulhat 
egy protézis-rendszer esetén, hogy a kompo-
nensek közül egyik vagy másik aszeptikus la-
zulási hajlama nagyobb, illetve adott esetben 
egy alulméretezett szár egy hosszabb nyakú 
fej-komponenssel fokozott lazulási kockázatot 
jelenthet (9, 17, 23).

A revízióra nem került eseteknél a vápák 
kopására jellemző protézisfej excentricitás 
a Metrimed protéziseknél 36,58%-ban, a 
Protetimeknél 48,38%-ban volt megfigyel-
hető, mely érték tükröződhet ez utóbbi típus 

III. táblázat Funkcionális eredmények 94 betegünknél 
(Metrimed és Protetim Protézisek együttvéve)

Lépcsőn járásra képes: 97 %
Tömegközlekedésben részt vesz: 80%
Ülni tud: 100%
Önállóan öltözködik: 98%
Gyaloglás 0–50 m: 13%
Gyaloglás 50–100 m: 13%
Gyaloglás 100–1000 m: 38%
Gyaloglás 1000 m-nél több: 44 %
Flexió 80 fok felett: 88%
Abductio 15 fok felett: 72 %
Kirotáció 10 fok felett: 80 %
Berotáció 10 fok felett: 90 %
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valamelyest magasabb revíziós arányában, 
utalva a polietilén kopástermékek kóroki szere-
pére a lazulás folyamatában (7, 25). 

A Protetim csoportban előfordult két be-
tegnél a szárkomponens adekvát trauma nél-
küli törése is (4,65%), amely összefügghet a la-
zulás okozta csontresorptióval, de formaterve-
zési, illetve anyagminőségi szempontokat is fel-
vethet. A törések nem dysplasiás típusú szá-
raknál fordultak elő, azonban észlelhető volt 
csontresorptio az 1–2, illetve 6–7 Gruen zó-
nákban. A két eset kapcsán mélyebb következ-
tetéseket levonni azonban nem lehet.

A lazulási jeleket a Gruen zónák tekin-
tetében vizsgálva a revízióra került ese-
tekben legalább két zónában volt egyértelmű 
a resorptio, míg a műtétet nem igénylő ese-
tekben mindkét protézis-rendszernél csupán 
egy zóna érintettségét tapasztaltuk, azt is ha-
sonló, viszonylag csekély arányban (4.88%, il-
letve 5,71%). Hasonlóan az irodalomban közöl-
tekkel, Claus és munkatársai Müller típusú szá-
rakon végzett vizsgálatukkor 110-es létszámú 
betegcsoporton 40%-os osteolysist tapasz-
taltak a 6.–7. zónákban, több mint 10 évvel a 
beültetést követően (8). A száraknál magunk is 
gyakorta a 6.–7. zónák – a calcar és az alatti te-
rület (3. a ábra) – érintettségét észleltük 10 év 
feletti utánvizsgálatunkkor (2, 6, 10, 22). A ra-
diológiailag lazulásra gyanús esetek nem jelen-
tenek mindenkor klinikai tünetekkel is kísért 
tényleges lazulást (5). 

Elfogadható mértékűnek ítélhetjük a mű-
téteket követő paraarticularis ossificatio ará-
nyát, amelyet betegeink felénél észleltünk, kö-
zöttük is a legnagyobb arányú a Brooker I. stá-
dium volt, a jelentős mozgásbeszűküléssel járó 
IV. stádiumba betegeink alig egytizede került 
(9,21%) (11). A két protézisrendszer között a 
paraarticularis ossificatiót illetően a Brooker III. 
stádium kivételével nem tapasztaltunk statisz-
tikailag szignifikáns különbséget. Brooker ere-
deti közleményében az esetek több mint 2/3-át 
azok tették ki, ahol nem volt ossificatio, ille-
tőleg ennek mértéke az I. és II. stádiumba volt 
besorolható (3). 

A műtétek után betegeink 15%-ánál tapasz-
talt korai szövődmények arányukban megfelel-
tethetőek, illetve alatta maradnak az irodalmi 
adatoknak (például posztoperatív luxatio). 
Többségüket a sebgyógyulás zavarai képezték 
(7,44%), ezt követték 5,31%-kal a mélyvénás 

rendszer trombózisai, illetve egy betegünknél 
perifériás ideglaesio következett be. Az iroda-
lomban a legfontosabb posztoperatív szövőd-
ményeket a luxatiók, aszeptikus és szeptikus 
lazulások, a protézis valamint a periprotetikus 
csontterületek törései, a protézis kompo-
nensek pozicionálási hibái jelentik, illetve ké-
pezik a revíziós műtétek indikációit (9, 13). A 
hosszú távú utánkövetések a revíziók leggya-
koribb okaként az aszeptikus lazulást állapítják 
meg 8–30%-os gyakorisággal (9, 10, 13, 18, 25). 
Az infekciók 2–8%-os gyakorisággal okai a re-
víziós műtéteknek (1, 5, 10, 18, 20), a ficamok 
hasonló nagyságrendben 8–9%-ban indikációi 
az újbóli beavatkozásnak (10, 18). A nagyobb 
regiszterek adatai alapján a revíziók 2–5%-ára 
a protézis, illetve a periprotetikus csont törése 
miatt kerül sor (10, 16, 18 ). A diszlokációk és 
infekciók miatti revíziók gyakorisága a primer 
műtét után eltelt idő függvényében növekszik; 
ezek mérséklése a jövőben egyre fontosabb fel-
adatot jelent (10). A paraarticularis ossificatiók 
az esetek 5–14%-ában képezik a revíziók javal-
latát (3). 

Betegeink a műtét után átlag 14,5 évvel 
csak mérsékelt fájdalomról számolnak be; vizu-
ális analóg skálán ábrázolva 1,58 volt az átlagos 
érték. Az irodalom is leírja a sikeres műtéteket 
követő jelentős fájdalomcsökkenést, ahol a be-
tegek 70–96%-a fájdalommentes, vagy csak 
mérsékelt fájdalmuk van (8, 22). A műtétek 
után 2–3%-ban trochanter bursitis lehet a fáj-
dalmak oka (11). 

BMI értékek tekintetében betegeinknek 
csupán 20%-a esett az első műtét idején a túl-
súlyos, 30 kg/m2 feletti csoportba, vélhetően 
ez is hozzájárult nemzetközi értékekkel is ösz-
szemérhető, magas hosszú távú revíziómentes 
túlélési arányhoz. Ismert tény, hogy a túlsúly az 
aszeptikus lazulások szempontjából kockázati 
tényező (1, 19). Melloh és munkatársai több 
centrumból származó nagyobb betegcsoportot 
vizsgálva úgy találták, hogy a 25kg/m2 BMI fe-
lett az érték növekedése szignifikáns összefüg-
gésben áll a szár aszeptikus lazulásának kocká-
zatával (19). 

A műtéttel elért funkciókat illetően bete-
geink több mint 95%-a jelenleg is képessé vált 
a jelentősen javult mozgásfunkció mellett az 
önálló életvitelre, beleértve ebbe a tömeg-
közlekedési eszközök használatát is. Betegeink 
HHS értéke 83,25 volt, amely összevethető 
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más hosszú távú utánkövetések értékeivel 
(HHS:82,1 – 15 éves utánkövetésnél (23), il-
letve HHS:79 – 20 éves utánkövetésnél (8).

Betegeink 95%-ánál még átlag 14,5 év után 
is kiváló mozgásfunkciót és jó életminőséget 
tapasztaltunk (III. táblázat). 

Vizsgálataink alapján megállapíthatjuk, 
hogy e két hazánkban kifejlesztett, illetve for-
galmazott cementes rögzítésű protézis típus 
megállja a helyét már a Nyugat-Európában 
kifejlesztett és használt protézisek kihor-
dási eredményeit illetően is, ha a nemzetközi 

irodalmi adatokat nézzük (1, 2, 7, 14, 15, 17, 
21). Klinikánk posztgraduális oktatóhely is 
egyben, számos műtétet szakvizsga előtt álló 
kollégák végeznek. Mégis a műtétekkel össze-
függő szövődmények aránya szintén megfelel-
tethető a nemzetközi adatoknak (5, 9, 10, 13, 
18, 24, 25).

Végezetül az egyik legfontosabb eredmény, 
hogy betegeinknek a hazai gyártmányú protézi-
sekkel hosszú távra is megfelelő életminőséget 
biztosíthattunk, ahogy azt az átlag 14,5 éves 
utánkövetési eredményeink is mutatják.
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